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Närvarande  

Annelie Mellström 
Ann-Louise Silfver 
Emanuel Lindberg 
Heidi Hansson 
Hanna Rantamäki 
Lars Nordlander 
Peter Hörneman 
 

Personalenheten, ledamot 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, ledamot 
Umeå studentkår, ledamot 
Vice rektor för lika villkor, ordförande 
Universitetbiblioteket, ledamot 
Personalenheten, vice ordförande 
Planeringsenheten,  adjungerad 

 

Ärende  Beslut/Åtgärd 

1.  Information  
Pågående utbildningsinsatser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pågående rekryteringar inom arbetsmiljö 
och lika villkor  
 
 
 
 
Projekt aktiva åtgärder 
 

- En temadag ”Att motverka sexuella 
trakasserier i akademin” anordnas 
den 11/10 av UCGS  

- En utbildning kommer att hållas för 
anställningskommittéerna med syfte 
att stärka kompetens i att hantera 
rekryteringsprocesser på ett objektivt, 
jämställt och inkluderande vis 

- En workshop riktat till 
likavillkorsföreträdare kommer att 
hållas den 10/11. Tema är ”Agera – en 
träning i civilkurage på jobbet”  

- Digital arbetsmiljöutbildning riktat 
till chefer håller på att tas fram  

 
Lars Nordlander informerar om  
rekryteringsprocesserna på Personalenheten 
för Arbetsrättsjurist, HR-strateg med 
inriktning arbetsrätt och HR-Strateg med 
inriktning arbetsmiljö och lika villkor. 
 
Förnärvarande lågintensivt arbete med 
projektet p.g.a. bemanningssituationen. 

2.  Årlig uppföljning systematiskt 
arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 
UmU 2022 

Några gemensamma risker som institutioner 
och enheter har uppmärksammat är 
upplevelse av hög arbetsbelastning samt 
svårigheter att arbeta med aktiva åtgärder. 
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Detta är också risker som uppmärksammats 
och åtgärder som arbetas med utifrån den 
universitetsgemensamma handlingsplanen 
för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva 
åtgärder. 
 
Ett arbete pågår med att se över och 
tydliggöra hela processen gällande det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och aktiva 
åtgärder. I det arbetet ingår att även se över 
de mallar och instruktioner som används.  

3.  Åtgärder inom arbetsmiljö och 
värdegrund – Fakulteterna och 
Lärarhögskolan 
  

En sammanställning av pågående åtgärder  
inom arbetsmiljö och värdegrund vid 
fakulteterna och lärarhögskolan har gjorts. 
Planeringsenheten kommer att följa upp om 
det är någon verksamhet som vill komplettera 
med åtgärder.   

4.  Jämställdhetsintegrering inklusive 
jämställdhet vid fördelning av 
forskningsmedel 
 

För att följa upp jämställdhet vid fördelning 
av forskningsmedel har en redovisning på hur 
respektive personalkategori finansieras i 
procent, uppdelat på kön tagits fram ur 
Primula. Finansieringen som omfattar 
externa medel, forskning och 
forskarutbildning med anslag, 
grundutbildningsanslag, visar på ett jämställt 
utfall mellan könen. 
 Är det så att sifforna beskriver verkligheten, 
då upplevelsen i verksamheten är något 
annat? Bör vi även se till arbetets innehåll för 
att få en rättvisare bild?  
Hur förändras utfallet om vi tittar på 
finansiering inom de olika 
personalkategorierna, uppdelat på kön på 
institutionsnivå? Ledamöter får i uppdrag att 
ta med sig dessa frågeställningarna till 
fakulteterna.  

5.  Utredning av universitetets organisation 
för lika villkor och arbetsmiljö 
 

Ulrika Haake informerar om utredningen som 
pågår gällande arbetsmiljö- och lika 
villkorsorganisationen. Ulrika Haake leder 
utredningen och Thomas Wahlström stödjer. 
De intervjuar totalt ca 50 personer och en 
benchmarking mot andra lärosäten kommer 
att göras. Utredningen kommer att resultera i 
en rapport som ska lämnas till 
universitetsledningen senast den 31/12. 



Minnesanteckningar 
Strategiska rådet för lika villkor 
2022-09-30 

 

Sid 3 (3)  

 

    
 

Rapporten kommer att innehålla förslag på 
organisation, roller och ansvar.   

6.  Sexuella trakasserier och genusbaserad 
utsatthet – en studie bland anställda och 
studenter vid Umeå universitet 
 

Utifrån rapporten kan sexuella trakasserier 
och genusbaserad utsatthet ses som ett 
organisatoriskt problem som (åter)skapas i 
viss en arbetskultur. Det verksamhetsnära 
arbetet sätts därmed i fokus. Hur det 
verksamhetsnära arbetet med arbetsmiljö och 
värdegrund kan förbättras diskuterades. En 
förutsättning är att det finns stödstrukturer 
och att utbildningsinsatser riktas till rätt 
målgrupper. Studentperspektivet bör även 
förbättras i arbetet med arbetsmiljö och 
värdegrund. En viktig del är att arbetet ska 
ske fortlöpande under hela studietiden och 
inte bara under mottagningen. Studenterna 
får i uppdrag att fundera över vilka lika 
villkorsfrågor som är viktiga för dem.  

7.  Övriga frågor  Umeå studentkår ska inrätta en 
disciplinnämnd för ärenden gällande 
kränkningar, trakasserier och sexuella 
trakasserier. Disciplinnämnden kommer att 
hantera händelser kopplade till kårens 
verksamhet såsom exempelvis mottagningen. 
Emanuel Lindberg blir ordförande i 
disciplinnämnden. 
 
Heidi Hansson informerar att hon kommer 
att finnas kvar i rollen som vicerektor för lika 
villkor fram till årsskiftet. 

8.  Nästkommande LIV  2 december kl. 09.00-11.00 

 
 

Vid pennan  

Annelie Mellström  
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